
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Bluepack, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovensko 

  Skrátená verzia. 

 

Tieto VOP (v svojom plnom znení) sa vzťahujú na všetky záväzkové vzťahy, do ktorých vstupuje Bluepack 
s.r.o. ako Dodávateľ za účelom dodania Tovaru na základe Zmluvy pre Objednávateľa. Sú neoddeliteľnou 
súčasťou všetkých rokovaní Dodávateľa ohľadom Dodávky. 

1. CENA 
a. Cena zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy.  
b. Cena môže byť Dodávateľom dodatočne upravená v prípade, že sa v priebehu zmluvného vzťahu zmení 

cena vstupných surovín, dopravy alebo energií najmenej o 5%. 
c. Ak nie je uvedené inak, je Cena v Zmluve uvádzaná bez DPH. Pri fakturácii sa k Cene bez DPH pripočíta 

príslušná sadzba DPH podľa osobitného predpisu upravujúceho DPH účinného v čase vystavenia faktúry. 
Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi Cenu s DPH. 

2. PLATOBNÉ PODMIENKY 
a. Objednávateľ je povinný zaplatiť Cenu na základe faktúry riadne vystavenej Dodávateľom do 14 dní odo 

dňa vystavenia. 
b. Dodávateľ má právo požadovať od Objednávateľa platbu vopred až do výšky 100% Ceny pri prvých troch 

Objednávkach daného Objednávateľa, a to formou vystavenia zálohovej faktúry. Po dodaní Dodávky 
bude táto platba započítaná do vyúčtovacej faktúry. 

c. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Dodávateľ právo uplatniť si nárok na úrok z 
omeškania vo výške 0,05 z dlžnej sumy za každý už začatý deň omeškania, a to až do úplného uhradenia 
dlžnej sumy. 

3. DODACIE PODMIENKY 
a. Dodacia lehota je stanovená v Zmluve a/alebo Prijatí objednávky a je vždy závislá od typu výrobku a 

objednaného množstva. Dodacia lehota nie je vopred nárokovateľná, to znamená, že záväzne bude 
Dodávateľom potvrdená až pri prijatí všetkých náležitostí Zmluvy a Potvrdení objednávky 
Objednávateľovi. 

b. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi za účelom riadneho dodania Dodávky súčinnosť, a to 
predovšetkým poskytnúť grafické podklady v požadovanom formáte a kvalite, pokiaľ príprava grafických 
materiálov nie je dohodnutou súčasťou Dodávky. 

4. MNOŽSTEVNÁ TOLERANCIA 
a. Prípadné rozdiely skutočného počtu kusov Tovaru dodaného podľa dodacieho listu oproti množstvu 

uvedenom v Zmluve vo výške tolerancie pri objednanom množstve do 500 000 ks +/- 5%, pri 
objednanom množstve nad 500 000 ks +/- 3% z požadovaného množstva budú považované za bezchybnú 
Dodávku, nebudú zohľadnené v Cene a Objednávateľ je povinný Tovar v tomto množstve odobrať. 

5. AKOSŤ TOVARU A ZÁRUKA 
a. Pre zachovanie kvalitatívnych ukazovateľov a trvania záruky v plnom rozsahu je nutné pri preprave a 

skladovaní Tovaru a pri manipulácii s ním chrániť Tovar proti poškodeniu a skladovať ho v krytých, 
suchých a vetrateľných miestnostiach, aby bol Tovar chránený pred priamymi poveternostnými vplyvmi, 
zemnou vlhkosťou a sálavým teplom, teda za presne daných podmienok (19 - 23 ° C a max. 50 - 60% 
relatívnej vlhkosti). Akceptovaná odchýlka od akosti je 0,1% z dodaného množstva. 

b. Záručná doba Tovaru je 6 mesiacov. 
c. Objednávateľ je povinný hlásiť Dodávateľovi skryté vady Tovaru okamžite po ich zistení, najneskôr však 

do 6 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru. Dodávateľ neručí za vady Tovaru po uplynutí záručnej doby. 

 


